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Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach 
Pan Edward Paciorek

Proszę o skierowanie na sesję Rady Miejskiej załączonego projektu uchwały z dnia 
21.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu 
mieszkalnego nr 2 położonego w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 12

Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu 
mieszkalnego nr 2 położonego w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 12, zlokalizowanego na 
nieruchomości oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 
777, arkusz mapy 4, obręb Zdzieszowice, wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości 
wspólnej, na rzecz jego najemcy, w wysokości 60% od ceny lokalu.

W związku z toczącym się postępowaniem dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 
położonego w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 12, poinformowano najemcę o przysługującym 
pierwszeństwie w nabyciu powyższego lokalu, za cenę określoną na podstawie wyceny lokalu 
określoną przez biegłego rzeczoznawcy tj kwotę 53.379,00 zł.
Odnosząc się do w/w informacji najemca lokalu wniósł o udzielenie bonifikaty przy 
sprzedaży lokalu od w/w ceny w wysokości 80% argumentując, iż przeprowadził na własny 
koszt przebudowę + kapitalny remont lokalu. Począwszy od przebudowy z lokalu 
mieszkalnego składającego się wyłącznie z kuchni i pokoju na lokal mieszkalny dwu 
pokojowy + łazienka + kuchnia (niezbędne stało się wybudowanie nowych ścian działowych). 
Dokonał wymiany okien oraz drzwi, montażu nowych instalacji wewnętrznych: elektrycznej, 
gazowej wraz kotłem c.o. i grzejnikami, wodno-kanalizacyjnej, wyposażenia kuchni i 
armatury łazienkowej. Powyższe roboty budowlane i montażowe zostały na zlecenie najemcy 
wykonane w części przez specjalistyczne firmy, a częściowo przeprowadzone w własnym 
zakresie. Również materiały w tym celu zostały zakupione przez najemcę. Na wykonanie 
powyższych robót najemca pisze, iż zaciągnął kredyt, który do dziś spłaca.
Mając na względzie przytoczone powyżej argumenty przez najemcę o udzielenie przy 
sprzedaży najmowanego lokalu mieszkalnego bonifikaty oraz uprzednio wyrażone 
stanowisko komisji budżetowej w zakresie wysokości udzielenia bonifikat przy sprzedaży 
lokali mieszkalnych, proponuję udzielenie bonifikaty w wysokości 60% od ceny lokalu.
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UCHWAŁA N R ...................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia.................... 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży 
lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 12

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tj. Dz. U. 2015 r., poz. 782 z późn. zm.O) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego 
w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 12, zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków jako działka numer 777, arkusz mapy 4, obręb Zdzieszowice, wraz z przynależnym udziałem 
w nieruchomości wspólnej, na rzecz jego najemcy, w wysokości 60 % ceny lokalu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DZm. poz. 985, 1039, 1180, 1265 i 1322.
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